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Nomor : 0005/ISO/ALUDI/7/Februari/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran Terkait penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
Sifat : Umum

Yth.
Penyelenggara Layanan Urun Dana Indonesia
di tempat.

Berdasarkan Pasal 43 POJK NOMOR 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan
Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, terdapat aturan yang mewajibkan
Penyelenggara Layanan Urun Dana untuk melakukan terhadap pemenuhan ketentuan
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Penilaian tersebut harus dilaporkan kepada OJK setiap
1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 30 September tahun berjalan. Selain itu, di
dalam Pasal 44 POJK NOMOR 6 /POJK.07/2022 terdapat ketentuan Sanksi Administratif.
Berikut adalah bunyi ketentuan dari Pasal 43 dan Pasal 44 POJK NOMOR 6 /POJK.07/2022:

Pasal 43:
(1) PUJK wajib melakukan penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Perlindungan
Konsumen dan Masyarakat.
(2) PUJK wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 30
September tahun berjalan.
(3) Dalam hal tanggal 30 September sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu,
hari Minggu atau hari libur, laporan penilaian disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(4) Penyampaian laporan penilaian sendiri dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang
disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sistem pelaporan elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diakses karena mengalami gangguan, penyampaian laporan
penilaian sendiri dilakukan melalui surat kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi edukasi
dan Perlindungan Konsumen.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sendiri ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
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Pasal 44:
(1) PUJK yang melanggar ketentuan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan
rincian sebagai berikut:

a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PUJK berupa Bank Umum, Perantara
Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian Pemerintah,
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan
Penyelenggara Layanan Urun Dana, atau

b. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PUJK berupa Bank
Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,
dan Perusahaan Penjaminan.

(2) Pergadaian Swasta, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan/atau
pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau
pengelolaan dana di sektor jasa keuangan yang melanggar ketentuan penilaian sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Terkait dengan laporan penilaian sendiri, format laporan dapat di download melalui
https://bit.ly/KKPenilaianSendiri2022 (Terlampir). Kepada seluruh Penyelenggara Layanan Urun
Dana terutama yang sudah memiliki izin OJK diharapkan untuk memperhatikan ketentuan
tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Calvim Jonathan
Policy Director
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Tembusan:
1. Ketua Umum;
2. Wakil Ketua Umum;
3. Managing Director;
4. Divisi Legal; dan
5. File.
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Apakah PUJK telah memiliki Kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen terkait pemasaran produk dan/atau
layanan?

1.KU.6

Periode :

Nama Survei :

26 Agu 2022 - 08 Jan 2023

Kertas Kerja Umum Terhadap Penerapan Perlindungan Konsumen

Kertas Kerja Umum Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Terhadap Penerapan Perlindungan
Konsumen

MATERINo.

O Ya   O Tidak

Yang dimaksud dengan itikad baik PUJK:
1. memberikan informasi secara jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan;
2. menawarkan produk dan/atau layanan dengan memperhatikan kesesuaian kebutuhan dan kemampuan
Konsumen; dan
3. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan antara
lain kegiatan perekaman untuk pemasaran produk dan/atau layanan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya?1.KU.1

O Ya   O Tidak

Yang dimaksud dengan “diskriminatif” adalah membedakan perlakuan kepada Konsumen antara lain berdasarkan warna kulit,
suku, agama, dan golongan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menerapkan prilaku yang tidak diskriminatif kepada Konsumen dalam menjalankan kegiatan usahanya?1.KU.2

O Ya   O Tidak

Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud memuat:
a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
c. perlindungan aset Konsumen;
d. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.

Pedoman :

Apakah PUJK telah memiliki Kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen terkait desain produk dan/atau layanan?1.KU.3

O Ya   O Tidak

Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud memuat:
a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
c. perlindungan aset Konsumen;
d. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen

Pedoman :

Apakah PUJK telah memiliki Kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen terkait penyediaan informasi produk
dan/atau layanan?

1.KU.4

O Ya   O Tidak

Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud memuat:
a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
c. perlindungan aset Konsumen;
d. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen

Pedoman :

Apakah PUJK telah memiliki Kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen terkait penyampaian informasi produk
dan/atau layanan?

1.KU.5
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Apakah PUJK telah bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi,
Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK?

1.KU.12

O Ya   O Tidak

Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud memuat:
a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
c. perlindungan aset Konsumen;
d. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen

Pedoman :

O Ya   O Tidak

Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud memuat:
a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
c. perlindungan aset Konsumen;
d. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen

Pedoman :

Apakah PUJK telah memiliki Kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen mengenai penyusunan perjanjian terkait
produk dan/atau layanan?

1.KU.7

O Ya   O Tidak

Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud memuat:
a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
c. perlindungan aset Konsumen;
d. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen

Pedoman :

Apakah PUJK telah memiliki Kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen terkait pemberian layanan atas
penggunaan produk dan/atau layanan?

1.KU.8

O Ya   O Tidak

Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud memuat:
a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
c. perlindungan aset Konsumen;
d. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen

Pedoman :

Apakah PUJK telah memiliki Kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen terkait penanganan pengaduan dan
penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan?

1.KU.9

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah melakukan upaya pencegahan bagi Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang
bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku:

a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau

b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukannya, yang berakibat merugikan Konsumen?

1.KU.10

O Ya   O Tidak

Kode etik Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dapat menjadi bagian dari kode etik PUJK secara umum.

Pedoman :

Apakah PUJK telah memiliki dan menerapkan kode etik Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh
masing-masing PUJK?

1.KU.11
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Apakah pada tahun terakhir, terdapat permintaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PUJK atas:

a. penghentian kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat; dan/atau

b. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, contohnya dalam
rangka hasil pemeriksaan OJK meminta PUJK melakukan tindak lanjut pemeriksaan

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

1.KU.20

O Ya   O Tidak

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK memiliki pedoman penetapan harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan?1.KU.13

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah melakukan penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat?1.KU.14

O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu   O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu
O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan

Apakah PUJK telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30
September pada tahun terakhir?

1.KU.15

O Ya   O Tidak

Apakah Direksi bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat?

1.KU.16

O Ya   O Tidak

Apakah Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan
pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat?

1.KU.17

O Ya   O Tidak

Apakah pada tahun terakhir terdapat permintaan dokumen dan/atau informasi terhadap PUJK atas gugatan perdata yang
diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

1.KU.19

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan?1.KU.19.1
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O Ya   O Tidak

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah melaksanakan permintaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PUJK pada tahun terakhir? (penghentian
kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat atau melaksanakan tindak lanjut atas tindakan lain yang dihasilkan OJK)

1.KU.20.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK memiliki mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan kepatuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan terkait dengan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat?

1.KU.18
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Apakah PUJK telah melakukan pengujian terhadap perancangan produk dan/atau layanan baru?3.DP.3.1

Periode :

Nama Survei :

26 Agu 2022 - 08 Jan 2023

Kertas Kerja Desain Produk dan Layanan

Kertas Kerja Desain Produk dan Layanan

MATERINo.

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK pada tahun berjalan memenuhi kondisi:

a. Menyelenggarakan produk atau layanan baru yang tidak pernah diselenggarakan sebelumnya; atau

b. Melakukan pengembangan produk atau layanan dan mengakibatkan adanya perubahan material dari produk
atau layanan yang telah diselenggarakan sebelumnya?

Jika tidak, maka selesaikan kertas kerja ini melalui pertanyaan berikutnya.

3.DP.0

O Ya   O Tidak

Yang dimaksud dengan “target Konsumen” adalah calon Konsumen dan/atau Konsumen yang merupakan sasaran PUJK
dalam melakukan perancangan dan pengujian produk dan/atau layanan.

Perancangan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud mempertimbangkan:
a. kebutuhan dan kemampuan target Konsumen; dan
b. kesesuaian fitur, risiko, dan biaya dengan target Konsumen.

Kebutuhan dan kemampuan target Konsumen diketahui dengan mempertimbangkan antara lain latar belakang dan pekerjaan
target Konsumen.

Contoh: kesesuaian fitur, risiko, dan biaya dengan target Konsumen antara lain kesesuaian penetapan harga produk dan/atau
layanan dengan kebutuhan dan kemampuan target Konsumen.

Pedoman :

Apakah PUJK telah melakukan perancangan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan target Konsumen?3.DP.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK mendokumentasikan pelaksanaan perancangan produk dan/atau layanan?3.DP.2

O Ya   O Tidak

Pengujian produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud  dilakukan untuk menilai risiko yang berpotensi merugikan
Konsumen.

Dikecualikan untuk:
a. produk dan/atau layanan untuk pelaksanaan program pemerintah atau otoritas; dan/atau
b. produk dan/atau layanan pada Lembaga Keuangan Mikro.

Pedoman :

Apakah PUJK melakukan pengujian terhadap produk selain:

a. produk dan/atau layanan untuk pelaksanaan program pemerintah atau otoritas; dan/atau

b. produk dan/atau layanan pada Lembaga Keuangan Mikro?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

3.DP.3
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O Ya   O Tidak

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melakukan pengujian dan hasil pengujian berpotensi merugikan konsumen?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

3.DP.4

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melakukan peninjauan ulang terhadap produk dan/atau layanan tersebut?3.DP.4.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melakukan pengujian terhadap produk selain:

a. produk dan/atau layanan untuk pelaksanaan program pemerintah atau otoritas; dan/atau

b. produk dan/atau layanan pada Lembaga Keuangan Mikro?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

3.DP.5

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melakukan dokumentasi terhadap hasil pengujian produk dan atau layanan?3.DP.5.1

O Ya

Silahkan pilih "YA" untuk mengakhiri pengisian Kertas Kerja ini.3.DP.0.1
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Periode :

Nama Survei :

26 Agu 2022 - 08 Jan 2023

Kertas Kerja Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan

Kertas Kerja Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan

MATERINo.

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah mencantumkan dan/ atau menyebutkan nama dan/atau logo PUJK dalam setiap penawaran, ringkasan
informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan?

5.PP.1

O Ya   O Tidak

Yang dimaksud dengan “berizin” adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, pernyataan efektif,
atau tercatat dari Otoritas Jasa Keuangan.
Logo Otoritas Jasa Keuangan tidak dicantumkan dalam pernyataan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah mencantumkan dan/ atau menyebutkan pernyataan bahwa PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau
layanan?

5.PP.2

O Ya   O Tidak

Apakah pemasaran produk dan/atau layanan hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

5.PP.3

O Ya   O Tidak

Yang dimaksud dengan “berizin” adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, pernyataan efektif,
atau tercatat dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pedoman :

Apakah pernyataan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada penawaran dan promosi produk dan/atau layanan
telah diinformasikan?

5.PP.3.1

O Tidak    O Ya

Apakah PUJK menawarkan produk dan/atau layanan yang merugikan atau berpotensi merugikan calon Konsumen dengan
menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon Konsumen dan/atau masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain dalam
mengambil keputusan?

Contoh:

menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon Konsumen dan/atau masyarakat dalam konteks penawaran produk dan/atau
layanan antara lain calon Konsumen membutuhkan uang untuk membiayai pengobatan di rumah sakit dan pada saat yang
bersamaan PUJK memberikan penawaran kredit atau pembiayaan dengan tidak mempertimbangkan kemampuan calon
Konsumen untuk membayar.

5.PP.4

Halaman : 1/5



Apakah PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi
untuk produk dan/atau layanan PUJK?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

5.PP.8

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan produk dan/atau
layanan yang ditawarkan kepada calon Konsumen?

PUJK menentukan kesesuaian dengan berdasarkan klasifikasi calon Konsumen yang ditetapkan oleh PUJK dengan
mempertimbangkan:

a. latar belakang calon Konsumen;

b. pekerjaan calon Konsumen;

c. keuangan calon Konsumen;

d. maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan dari PUJK; dan/atau

e. informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon Konsumen

5.PP.5

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK mendokumentasikan penilaian kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan produk
dan/atau layanan yang ditawarkan kepada calon Konsumen?

PUJK menentukan kesesuaian dengan berdasarkan klasifikasi calon Konsumen yang ditetapkan oleh PUJK dengan
mempertimbangkan:

a. latar belakang calon Konsumen;

b. pekerjaan calon Konsumen;

c. keuangan calon Konsumen;

d. maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan dari PUJK; dan/atau

e. informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon Konsumen.

5.PP.6

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi
untuk produk dan/atau layanan PUJK?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

5.PP.7

O Ya   O Tidak

Kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pedoman :

Apakah PUJK menyediakan pilihan produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama model bisnis referensi dari paling
sedikit 2 (dua) PUJK?

5.PP.7.1
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O Ya   O Tidak

O Tidak    O Ya

Apakah PUJK memaksa calon Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama hanya dengan
salah satu PUJK?

5.PP.8.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi
untuk produk dan/atau layanan PUJK?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

5.PP.9

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK sebagai pemilik produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama bertanggung jawab atas produk dan/atau
layanan hasil aktivitas kerja sama yang telah dipilih oleh Konsumen?

5.PP.9.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK  melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen atau
konsumen?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

5.PP.10

O Tidak    O Ya

Persetujuan calon Konsumen diperoleh sebelum PUJK menghubungi calon Konsumen atau pada saat sebelum menawarkan
produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi.

Pedoman :

Apakah PUJK melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen melalui sarana komunikasi pribadi
tanpa persetujuan calon Konsumen?

5.PP.10.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK  melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen atau
konsumen?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

5.PP.11

O Tidak    O Ya

Apakah PUJK mewajibkan persetujuan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi sebagai syarat
penggunaan produk dan/atau layanan?

5.PP.11.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen atau
konsumen?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

5.PP.12

Halaman : 3/5



O Ya   O Tidak

Apakah dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen menarik persetujuan atas penawaran produk dan/atau layanan
melalui sarana komunikasi pribadi, PUJK menghentikan penawaran produk dan/atau layanan?

5.PP.12.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen atau
konsumen?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

5.PP.13

O Ya   O Tidak

Dalam hal PUJK melakukan komunikasi dengan calon Konsumen atau Konsumen di luar dari waktu tersebut, maka hal
tersebut didasarkan atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen atau Konsumen.

Pedoman :

Apakah PUJK melakukan komunikasi dengan calon Konsumen atau Konsumen pada waktu tertentu yaitu hari Senin sampai
dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat dan tidak di luar dari waktu tersebut?

5.PP.13.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK  melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen atau
konsumen?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

5.PP.14

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud dan tujuan sebelum menawarkan produk dan/atau
layanan dari PUJK?5.PP.14.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen atau
konsumen?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

5.PP.15

O Ya   O Tidak

Dalam hal PUJK mendapatkan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen dari pihak lain.

Pedoman :

Apakah PUJK menginformasikan sumber data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang diperoleh PUJK?5.PP.15.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen atau
konsumen?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

5.PP.16

Halaman : 4/5



O Ya   O Tidak

Perekaman untuk penawaran produk dan/atau layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman :

Apakah PUJK melakukan perekaman suara dan/atau video dalam melakukan penawaran produk dan/atau layanan?5.PP.16.1

O Ya   O Tidak

Apakah calon Konsumen menyetujui penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

5.PP.17

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK mendokumentasikan rekaman penawaran produk dan/atau layanan?5.PP.17.1

O Ya   O Tidak

Apakah Konsumen menggunakan produk dan/atau layanan yang ditawarkan melalui sarana komunikasi pribadi?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
5.PP.18

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK memberikan akses kepada Konsumen terhadap hasil rekaman suara dan/atau video yang dilakukan untuk
penawaran melalui sarana komunikasi pribadi?

5.PP.18.1

O Ya   O Tidak

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan untuk penawaran kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen” adalah
keadaan konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan, atau pribadi Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak
ketiga yang bekerja untuk atau mewakili PUJK dengan kepentingan Konsumen dalam memperoleh pada proses penawaran.

Contoh:
penyampaian informasi terkait benturan kepentingan antara lain pengungkapan adanya komisi bagi Pegawai atau pihak ketiga
yang bekerja untuk atau mewakili PUJK yang melekat pada produk dan/atau layanan dan/atau ditanggungkan kepada
Konsumen.

Pedoman :

Apakah PUJK menyampaikan informasi mengenai adanya benturan kepentingan untuk penawaran kepada calon Konsumen
dan/atau Konsumen?

5.PP.19

Halaman : 5/5



Pedoman :

Apakah PUJK telah menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang benar?

Informasi Benar adalah informasi yang sesuai dengan keadaan dan kenyataan sebenarnya atau mendekati keadaan dari
kenyataan sebenarnya.

4.PI.3

Periode :

Nama Survei :

26 Agu 2022 - 08 Jan 2023

Kertas Kerja Penyediaan dan Penyampaian Informasi Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan

Kertas Kerja Penyediaan dan Penyampaian Informasi Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan

MATERINo.

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Informasi mengenai produk dan/atau layanan antara lain:
a. manfaat yang dapat diperoleh;
b. biaya yang harus dibayarkan;
c. risiko yang mungkin harus ditanggung;
d. hak yang dapat diperoleh;
e. kewajiban yang harus dipenuhi;
f. persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi; dan
g. jenis akad yang dapat disepakati.

Bentuk informasi yang disediakan oleh PUJK dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk elektronik antara lain
ringkasan informasi produk dan/atau layanan, leaflet, brosur, dan iklan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas?

Informasi Jelas adalah penyampaian informasi dengan format, ukuran tulisan yang dapat dibaca, bahasa, dan metode
penyampaian yang mudah dipahami konsumen.

4.PI.1

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Informasi mengenai produk dan/atau layanan antara lain:
a. manfaat yang dapat diperoleh;
b. biaya yang harus dibayarkan;
c. risiko yang mungkin harus ditanggung;
d. hak yang dapat diperoleh;
e. kewajiban yang harus dipenuhi;
f. persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi; dan
g. jenis akad yang dapat disepakati.

Bentuk informasi yang disediakan oleh PUJK dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk elektronik antara lain
ringkasan informasi produk dan/atau layanan, leaflet, brosur, dan iklan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat?

Informasi Akurat adalah informasi yang disampaikan secara tepat dan lengkap mengenai produk dan/atau layanan jasa
keuangan sesuai dengan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.PI.2

Halaman : 1/10



O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Informasi mengenai produk dan/atau layanan antara lain:
a. manfaat yang dapat diperoleh;
b. biaya yang harus dibayarkan;
c. risiko yang mungkin harus ditanggung;
d. hak yang dapat diperoleh;
e. kewajiban yang harus dipenuhi;
f. persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi; dan
g. jenis akad yang dapat disepakati.

Bentuk informasi yang disediakan oleh PUJK dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk elektronik antara lain
ringkasan informasi produk dan/atau layanan, leaflet, brosur, dan iklan.

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Informasi mengenai produk dan/atau layanan antara lain:
a. manfaat yang dapat diperoleh;
b. biaya yang harus dibayarkan;
c. risiko yang mungkin harus ditanggung;
d. hak yang dapat diperoleh;
e. kewajiban yang harus dipenuhi;
f. persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi; dan
g. jenis akad yang dapat disepakati.

Bentuk informasi yang disediakan oleh PUJK dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk elektronik antara lain
ringkasan informasi produk dan/atau layanan, leaflet, brosur, dan iklan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang mudah diakses?

Informasi Mudah Diakses adalah penyampaian informasi yang memudahkan konsumen untuk mendapatkan informasi secara
lengkap melalui berbagai bentuk media komunikasi yang disediakan oleh PUJK.

4.PI.4

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Informasi mengenai produk dan/atau layanan antara lain:
a. manfaat yang dapat diperoleh;
b. biaya yang harus dibayarkan;
c. risiko yang mungkin harus ditanggung;
d. hak yang dapat diperoleh;
e. kewajiban yang harus dipenuhi;
f. persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi; dan
g. jenis akad yang dapat disepakati.

Bentuk informasi yang disediakan oleh PUJK dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk elektronik antara lain
ringkasan informasi produk dan/atau layanan, leaflet, brosur, dan iklan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang tidak berpotensi menyesatkan
Konsumen?

Informasi yang tidak berpotensi menyesatkan Konsumen adalah penyampaian informasi yang memudahkan konsumen untuk
mendapatkan informasi secara lengkap melalui berbagai bentuk media komunikasi yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa
Keuangan.

4.PI.5

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Bentuk informasi yang disediakan oleh PUJK dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk elektronik antara lain
ringkasan informasi produk dan/atau layanan, leaflet, brosur, dan iklan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah
dimengerti oleh Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan?

4.PI.6

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Bentuk informasi yang disediakan oleh PUJK dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk elektronik antara lain
ringkasan informasi produk dan/atau layanan, leaflet, brosur, dan iklan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas dalam dokumen
mengenai informasi produk dan/atau layanan?

4.PI.7

Halaman : 2/10



O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Bentuk informasi yang disediakan oleh PUJK dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk elektronik antara lain
ringkasan informasi produk dan/atau layanan, leaflet, brosur, dan iklan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum
dipahami oleh Konsumen dalam dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan?

4.PI.8

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK memiliki produk dan/atau layanan yang ditujukan untuk calon Konsumen dan/atau Konsumen negara asing?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

4.PI.9

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Yang dimaksud dengan “bahasa asing” di ayat ini adalah bahasa asing yang digunakan dalam perjanjian internasional.

Pedoman :

Apakah produk dan/atau layanan yang ditujukan untuk calon Konsumen dan/atau Konsumen negara asing yang
menggunakan Bahasa Indonesia telah disediakan dengan menyandingkan dengan bahasa asing?

4.PI.9.1

O Ya   O Tidak

Pengecualian menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan terhadap produk dan/atau layanan:
a. program pemerintah atau otoritas;
contoh Program pemerintah atau otoritas antara lain asuransi usaha tani padi, asuransi usaha ternak sapi, produk Simpanan
Pelajar (SimPel), Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), dan Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam
Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai); dan/atau
b. digunakan secara berulang oleh Konsumen. contoh Produk dan/atau layanan yang digunakan secara berulang
antara lain:
1. Konsumen A yang telah memiliki produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Umum X mengajukan
penambahan plafon atau KPR di Bank Umum X.
2. Konsumen A yang telah membeli produk reksa dana pendapatan tetap dari Perusahaan X dan ingin membeli
kembali produk reksa dana pendapatan tetap dari Perusahaan X.
3. Konsumen A melakukan top up premi, pembelian renewal produk asuransi yang sama.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menyediakan ringkasan informasi produk dan/ atau layanan versi umum?

Ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum adalah ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang tidak
bersifat individual atau personal dan disiapkan untuk semua calon Konsumen dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Dalam hal telah terdapat ketentuan yang setara dengan ringkasan informasi produk dan/atau layanan, PUJK mengacu kepada
ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan.

Jika kondisi ini terpenuhi, maka PUJK dapat menjawab "Ya"

4.PI.10

Halaman : 3/10



O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

Apakah PUJK telah menyediakan ringkasan informasi produk dan/ atau layanan versi umum yang memuat:

a. informasi terkait:

1. nama dan jenis produk dan/atau layanan;

2. nama penerbit;

3. fitur utama;

4. manfaat;

5. risiko;

6. persyaratan dan tata cara;

7. biaya; dan

8. informasi tambahan; dan

b. simulasi dan/atau data historis dalam hal produk dan/atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana,
penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana?

4.PI.11

O Ya   O Tidak

“ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum” adalah ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang tidak
bersifat individual atau personal dan disiapkan untuk semua calon Konsumen dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum sebelum calon Konsumen
memutuskan menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK?

4.PI.12

O Ya   O Tidak

Pengecualian menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan terhadap produk dan/atau layanan:
a. program pemerintah atau otoritas;
contoh Program pemerintah atau otoritas antara lain asuransi usaha tani padi, asuransi usaha ternak sapi, produk Simpanan
Pelajar (SimPel), Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), dan Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam
Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai); dan/atau
b. digunakan secara berulang oleh Konsumen. contoh Produk dan/atau layanan yang digunakan secara berulang
antara lain:
1. Konsumen A yang telah memiliki produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Umum X mengajukan
penambahan plafon atau KPR di Bank Umum X.
2. Konsumen A yang telah membeli produk reksa dana pendapatan tetap dari Perusahaan X dan ingin membeli
kembali produk reksa dana pendapatan tetap dari Perusahaan X. Konsumen A melakukan top up premi, pembelian renewal
produk asuransi yang sama.

Pedoman :

Apakah PUJK menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal?

Ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal adalah ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang
spesifik dan secara khusus disiapkan untuk calon Konsumen tertentu dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Dalam hal telah terdapat ketentuan yang setara dengan ringkasan informasi produk dan/atau layanan, PUJK mengacu kepada
ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan.

Jika kondisi ini terpenuhi, maka PUJK dapat menjawab "YA"

4.PI.13

Halaman : 4/10



Apakah PUJK telah memastikan masing- masing ringkasan informasi produk dan/atau layanan disampaikan kepada calon
Konsumen oleh masing-masing PUJK yang melakukan kerja sama?

4.PI.17.1

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

Apakah PUJK telah menyediakan ringkasan informasi produk dan/ atau layanan versi personal yang memuat:

a. informasi terkait:

1. nama dan jenis produk dan/atau layanan;

2. nama penerbit;

3. fitur utama;

4. manfaat;

5. risiko;

6. persyaratan dan tata cara;

7. biaya; dan

8. informasi tambahan; dan

b. simulasi dan/atau data historis dalam hal produk dan/atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana,
penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana?

4.PI.14

O Ya   O Tidak

“ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal” adalah ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang
spesifik dan secara khusus disiapkan untuk calon Konsumen tertentu dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Yang dimaksud “sebelum penandatanganan perjanjian dengan calon Konsumen” mencakup pula konfirmasi persetujuan atau
otorisasi dari Konsumen. Penandatanganan yang dimaksud dapat dilakukan melalui media elektronik maupun dalam bentuk
tanda tangan basah. Perjanjian yang dimaksud termasuk akad.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal kepada calon Konsumen
sebelum penandatanganan perjanjian?

4.PI.15

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

“ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal” adalah ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang
spesifik dan secara khusus disiapkan untuk calon Konsumen tertentu dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Yang dimaksud “sebelum penandatanganan perjanjian dengan calon Konsumen” mencakup pula konfirmasi persetujuan atau
otorisasi dari Konsumen. Penandatanganan yang dimaksud dapat dilakukan melalui media elektronik maupun dalam bentuk
tanda tangan basah. Perjanjian yang dimaksud termasuk akad.

Bentuk informasi produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk
elektronik antara lain ringkasan informasi produk dan/atau layanan, leaflet, brosur, dan iklan.

Pedoman :

Apakah PUJK melakukan dokumentasi terhadap seluruh dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan?4.PI.16

O Ya   O Tidak

Yang dimaksud “referensi untuk produk PUJK” adalah PUJK berperan mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk
dan/atau layanan PUJK lain yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk dari PUJK yang bersangkutan kepada
calon Konsumen.
Penyampaian dan penjelasan ringkasan informasi produk dan/atau layanan untuk model bisnis referensi untuk produk PUJK
dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan di sektor jasa keuangan.

Contoh:
KPR yang disertai penawaran asuransi kebakaran terhadap rumah dan asuransi jiwa terhadap Konsumen.

Pedoman :

Apakah PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

4.PI.17

Halaman : 5/10



Apakah PUJK menggunakan kata superlatif pada iklan atau menggunakan kata superlatif dengan mencantumkan bukti atau
sumber yang dapat dipertanggungjawabkan?

Kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “satu-satunya”, ”top”, kata berawalan “ter”, atau kata yang dapat dipersamakan
dengan itu.

4.PI.24

O Ya   O Tidak

O Ya   O Tidak

Yang dimaksud “referensi untuk produk PUJK” adalah PUJK berperan mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk
dan/atau layanan PUJK lain yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk dari PUJK yang bersangkutan kepada
calon Konsumen.
Penyampaian dan penjelasan ringkasan informasi produk dan/atau layanan untuk model bisnis referensi untuk produk PUJK
dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan di sektor jasa keuangan.

Contoh:
KPR yang disertai penawaran asuransi kebakaran terhadap rumah dan asuransi jiwa terhadap Konsumen.

Pedoman :

Apakah PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

4.PI.18

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memastikan masing- masing ringkasan informasi produk dan/atau layanan dijelaskan kepada calon
Konsumen oleh masing-masing PUJK yang melakukan kerja sama?

4.PI.18.1

O Ya   O Tidak

Konfirmasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan mengenai pemahaman calon Konsumen.

Pedoman :

Apakah PUJK telah melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan
versi personal?

4.PI.19

O Ya   O Tidak

Contoh media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti adalah rekaman.

Pedoman :

Apakah PUJK menuangkan konfirmasi pemahaman atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal dalam
dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti?

4.PI.20

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menyampaikan informasi kepada calon Konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan
permohonan produk dan/atau layanan?

4.PI.21

O Ya   O Tidak

Menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan

Pedoman :

Dalam hal PUJK menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan, apakah
PUJK menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya?

4.PI.22

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah menyampaikan informasi mengenai realisasi penerbitan dan/atau perubahan fitur produk dan/atau
layanan jasa keuangan yang memerlukan persetujuan dari OJK, paling lambat 7 hari kerja setelah produk dan/atau layanan
dilakukan?

4.PI.23
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Apakah PUJK menggunakan iklan yang menjanjikan hadiah tertentu?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

4.PI.29

O Tidak    O Ya

O Tidak    O Ya

Apakah PUJK mencantumkan kata “gratis” atau kata lain yang bermakna sama pada iklan dalam hal Konsumen tetap
membayar biaya lain terkait pembelian atau penggunaan produk dan/atau layanan PUJK?

4.PI.25

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menggunakan iklan yang menjanjikan pengembalian uang kepada Konsumen atas pembelian suatu produk
dan/atau penggunaan layanan?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

4.PI.26

O Ya   O Tidak

Apakah pada iklan yang menjanjikan pengembalian uang kepada Konsumen tersebut terdapat syarat pengembalian uang
yang dinyatakan secara jelas dan lengkap?

4.PI.26.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menggunakan iklan dengan kesaksian konsumen?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
4.PI.27

O Ya   O Tidak

Apakah kesaksian konsumen telah dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Konsumen tersebut dan
dilengkapi dengan identitas dan alamat pemberi kesaksian?

4.PI.27.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menggunakan iklan dengan kesaksian konsumen atau informasi dari tokoh terkenal, selebritis atau komentator
media?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

4.PI.28

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memastikan kesaksian atau informasi tersebut didasarkan atas pengalaman yang benar dialami dan
disampaikan secara jujur, tanpa bermaksud mengungkapkan secara berlebihan, serta hanya memuat pendapat tentang
produk dan/atau layanan tersebut secara wajar?

4.PI.28.1
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Apakah iklan yang menyajikan proyeksi kinerja telah mencantumkan disclaimer bahwa proyeksi tersebut tidak dijamin pasti
akan tercapai?

4.PI.33.1

O Ya   O Tidak

O Tidak    O Ya

Apakah iklan tersebut menyatakan “selama persediaan masih ada” atau kata-kata lain yang bermakna sama?4.PI.29.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menggunakan iklan yang menjanjikan proses cepat dan instan?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

4.PI.30

O Ya   O Tidak

Apakah iklan tersebut telah memperhatikan ketentuan dan prosedur baku yang berlaku?4.PI.30.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menggunakan iklan yang menawarkan produk dan/atau layanan dengan manfaat tertentu yang berdiri sendiri
dan tidak dapat diambil secara bersamaan?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

4.PI.31

O Ya   O Tidak

Apakah iklan tersebut telah menyatakan secara jelas bahwa produk dan/atau layanan tersebut memiliki manfaat tertentu yang
berdiri sendiri dan tidak dapat diambil secara bersamaan?

4.PI.31.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menggunakan iklan yang mencantumkan kinerja masa lalu?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
4.PI.32

O Ya   O Tidak

Apakah iklan yang mencantumkan kinerja masa lalu telah menyatakan bahwa kinerja masa lalu tidak berarti mengindikasikan
proyeksi kinerja?

4.PI.32.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menggunakan iklan yang menyajikan proyeksi kinerja?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

4.PI.33
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Apakah PUJK melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan pemasaran?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
4.PI.39

O Ya   O Tidak

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menggunakan iklan yang mencantumkan sesuatu hasil riset?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

4.PI.34

O Ya   O Tidak

Apakah iklan yang mencantumkan sesuatu hasil riset telah menyebutkan sumber datanya?4.PI.34.1

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

Apakah PUJK telah menyediakan berbagai sarana media komunikasi yang mudah untuk diakses oleh Konsumen dan/atau
masyarakat yang paling kurang meliputi surat, email, telepon, faximile, dan website?

4.PI.35

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memastikan sarana komunikasi yang digunakan selalu dilakukan pengkinian dan dapat diakses?4.PI.36

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK memiliki website?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
4.PI.37

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

company profile yang secara lengkap diantaranya mencantumkan:
1) ijin dari Otoritas Jasa Keuangan;
2) struktur organisasi dan nama pejabat PUJK minimal Komisaris, Direksi dan Kepala Wilayah; dan
3) jaringan, alamat, dan nomor telepon kantor wilayah/cabang

Pedoman :

Apakah informasi yang disampaikan melalui website telah memuat hal hal sebagai berikut:

a. company profile;

b. ringkasan informasi seluruh produk dan/atau layanan;

c. prosedur dan cara bertransaksi;

d. informasi tatacara pelayanan dan penyelesaian pengaduan;

e. penerapan Tata Kelola Perusahaan yang termuat dalam Laporan Tahunan; dan

f. informasi lainnya baik yang telah diwajibkan oleh peraturan lainnya?

4.PI.37.1
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O Ya   O Tidak

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memastikan pihak ketiga yang melakukan pemasaran telah menyampaikan semua informasi dan data
yang termuat dalam ringkasan informasi produk dan/atau layanan?

4.PI.39.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan pemasaran?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
4.PI.40

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memastikan pihak ketiga yang melakukan pemasaran telah menyampaikan informasi dan data secara
sederhana, sesuai dengan fakta, tidak mengandung unsur kebohongan/ penipuan, dapat dimengerti oleh Konsumen dan tidak
menimbulkan multi tafsir?

4.PI.40.1

O Ya   O Tidak

Misalnya dalam hal memasarkan produk dan/atau layanan PUJK.

Pedoman :

Apakah PUJK bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk
kepentingan PUJK?

4.PI.38
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Periode :

Nama Survei :

26 Agu 2022 - 08 Jan 2023

Kertas Kerja Penyusunan Perjanjian Terkait Produk dan Layanan

Kertas Kerja Penyusunan Perjanjian Terkait Produk dan Layanan

MATERINo.

O Tidak    O Ya

Contoh:
penyalahgunaan keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam konteks penyusunan perjanjian antara lain calon
Konsumen memiliki kebutuhan yang sangat mendesak sehingga membutuhkan kredit dari Bank Umum. Keadaan tersebut
dimanfaatkan oleh Bank Umum dengan menambahkan persyaratan perjanjian yang tidak sesuai dengan kemampuan calon
Konsumen dan meminta calon Konsumen untuk segera menandatangani perjanjian.

Pedoman :

Apakah PUJK menyalahgunakan keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam menyusun perjanjian produk dan/atau
layanan?

9.PB.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas klausula perjanjian sebelum calon Konsumen
menandatangani perjanjian?

9.PB.2

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menuangkan konfirmasi pemahaman klausula perjanjian dalam dokumen atau media lain yang dapat
digunakan sebagai alat bukti?

9.PB.3

O Ya   O Tidak

Yang dimaksud dengan “perjanjian baku” adalah kontrak antara PUJK dan Konsumen yang isinya dirancang, dirumuskan,
ditetapkan, digandakan, dan ditawarkan secara sepihak oleh PUJK untuk disepakati bersama Konsumen.

Pedoman :

Apakah PUJK menyusun perjanjian baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan?9.PB.4

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas dokumen perjanjian
baku?

9.PB.5

O Tidak    O Ya

Yang dimaksud dengan “klausula eksonerasi/ eksemsi” yaitu klausula yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi
kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen.

Pedoman :

Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi?9.PB.6

O Tidak    O Ya

Contoh klausula pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen:
“Konsumen membebaskan PUJK dari tanggung jawab dan pemberian ganti rugi dalam bentuk apa pun yang
mungkin timbul dari keluhan, atau gugatan yang
diajukan oleh Konsumen atau kuasanya.”

Klausula baku ini mengalihkan tanggung jawab yang secara hukum merupakan tanggung jawab pelaku usaha, dibebankan
kepada Konsumen melalui perjanjian.

Pedoman :

Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban
PUJK kepada Konsumen?

9.PB.7
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O Tidak    O Ya

Kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pedoman :

Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada
PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan
oleh Konsumen?

9.PB.8

O Tidak    O Ya

Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen,
jika PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/ atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan
tanggung jawab PUJK?

9.PB.9

O Tidak    O Ya

Contoh PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan:
PUJK melakukan perubahan nilai proteksi (coverage) pertanggungan asuransi.

Pedoman :

Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan
produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan/atau
layanan?

9.PB.10

O Tidak    O Ya

Pemberian kuasa yang dimaksud harus dibuat terpisah dari perjanjian baku dan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pedoman :

Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada
PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh
Konsumen secara angsuran?

9.PB.11

O Tidak    O Ya

Yang dimaksud dengan “menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian
disetujui/disepakati” termasuk yang mengakibatkan munculnya aturan baru.

Pedoman :

Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah,
dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati?

9.PB.12

O Tidak    O Ya

Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan
sepihak oleh PUJK atas tambahan, perubahan, dan/atau aturan lanjutan yang diberikan PUJK secara sepihak setelah
perjanjian disetujui/disepakati?

9.PB.13

O Tidak    O Ya

Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memberikan kewenangan bagi PUJK untuk menghindari
atau membatasi keberlakuan suatu klausula?

9.PB.14

O Tidak    O Ya

Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang menyatakan bahwa PUJK memiliki wewenang untuk
menafsirkan arti perjanjian secara sepihak?

9.PB.15

O Tidak    O Ya

Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang menyatakan bahwa PUJK membatasi tanggung jawab
terhadap kesalahan dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK?

9.PB.16
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Apakah PUJK menyediakan  produk kredit atau pembiayaan?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

9.PB.22

O Tidak    O Ya

Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUJK jika
terjadi sengketa terkait dengan perjanjian?

9.PB.17

O Tidak    O Ya

Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh
Konsumen jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian?

9.PB.18

O Ya   O Tidak

Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK,
apakah PUJK menginformasikan kepada Konsumen?

9.PB.19

O Ya   O Tidak

Kewajiban jangka waktu menginformasikan sebagaimana dimaksud dikecualikan apabila:
a. ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas;
b. perubahan acuan penetapan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh
otoritas; atau
c. disepakati melalui proses negosiasi dan tersebut dituangkan dalam adendum perjanjian.

Dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai penyampaian informasi terkait perubahan atas produk dan/atau layanan, jangka
waktu pemberitahuan perubahan mengikuti ketentuan atas produk dan/atau layanan yang berlaku.

Pedoman :

Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK,
apakah PUJK menginformasikan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan?

9.PB.20

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menyediakan  produk kredit atau pembiayaan?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

9.PB.21

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Kewajiban jangka waktu pemberitahuan dan konfirmasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari dikecualikan apabila:
a. ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas;
b. perubahan acuan penetapan kewajiban, pengurangan manfaat, dan hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian
dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas; atau
c. disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian.

Pedoman :

Dalam hal PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan
penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Konsumen, apakah PUJK telah memenuhi hal sebagai
berikut:

a. memberitahukan perubahan kepada Konsumen;

b. mengonfirmasi persetujuan atau penolakan Konsumen; dan

c. menuangkan konfirmasi Konsumen dalam bentuk dokumen, dan/atau sarana lain yang dapat digunakan
sebagai alat bukti?

9.PB.21.1
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O Ya   O Tidak

O Ya   O Tidak

Kewajiban jangka waktu pemberitahuan dan konfirmasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari dikecualikan apabila:
a. ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas;
b. perubahan acuan penetapan kewajiban, pengurangan manfaat, dan hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian
dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas; atau
c. disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian.

Pedoman :

Apakah perubahan tersebut dikonfirmasi kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya
perubahan ketentuan atas produk kredit atau pembiayaan dari PUJK?

9.PB.22.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menjual produk dan/atau layanan yang:

a. memiliki jangka waktu yang panjang; dan/atau

b. bersifat kompleks?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

9.PB.23

O Ya   O Tidak

Kewajiban pemberian masa jeda sebagaimana dimaksud dikecualikan dari produk dan/atau layanan:
a. program pemerintah atau otoritas;
b. digunakan secara berulang oleh Konsumen;
c. bersifat kumpulan, bukan berdasarkan pilihan dan inisiatif pribadi, dan merupakan fasilitas yang diperoleh
Konsumen; atau
d. yang telah diberikan waktu yang cukup kepada calon Konsumen untuk memahami klausula perjanjian paling
kurang 2 (dua) hari kerja.

Pedoman :

Apakah PUJK memberikan masa jeda bagi Konsumen sejak penandatanganan perjanjian atas produk dan/atau layanan
paling kurang 2 (dua) hari kerja sejak Konsumen menyetujui perjanjian?

9.PB.23.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menyediakan produk investasi namun belum memiliki ketentuan pembatalan perjanjian pada masa jeda?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

9.PB.24

O Ya   O Tidak

Dalam hal terjadi pembatalan, apakah PUJK mengembalikan paling sedikit sejumlah nilai yang telah diberikan Konsumen
dikurangi biaya yang telah timbul dari pemanfaatan produk dan/atau layanan, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi
kerugian investasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Konsumen?

9.PB.24.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menyediakan produk pinjaman namun belum memiliki ketentuan pembatalan perjanjian pada masa jeda?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
9.PB.25

O Ya   O Tidak

Dalam hal terjadi pembatalan, apakah PUJK menerima paling sedikit sejumlah nilai yang telah diberikan kepada Konsumen
ditambah dengan bunga atau potensi keuntungan dan biaya administrasi?

9.PB.25.1
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Apakah PUJK telah memastikan pengalihan hak tagih kepada pihak lain tidak menimbulkan kerugian bagi Konsumen?9.PB.29.1

O Ya   O Tidak

Yang dimaksud dengan “produk dan/atau layanan yang memiliki jangka waktu panjang” adalah produk dan/atau layanan yang
diperjanjikan jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun antara lain seperti asuransi jiwa jangka panjang dan dana pensiun.

Yang dimaksud dengan “produk dan/atau layanan yang bersifat kompleks” dapat berupa produk derivatif atau produk yang
mengombinasikan 2 (dua) produk keuangan seperti unit link ataupun produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama.

Pedoman :

Apakah PUJK menjual produk dan/atau layanan yang:

a. memiliki jangka waktu yang panjang; dan/atau

b. bersifat kompleks?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

9.PB.26

O Tidak    O Ya

Apakah PUJK membebankan biaya penalti dan/atau sanksi kepada Konsumen dalam hal konsumen melakukan pembatalan
perjanjian pada masa jeda?

9.PB.26.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menyediakan  produk kredit atau pembiayaan?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

9.PB.27

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan?

9.PB.27.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menyediakan  produk kredit atau pembiayaan?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
9.PB.28

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK dalam melakukan pengalihan hak tagih kepada pihak lain telah dimuat di dalam perjanjian kredit atau
pembiayaan; dan diberitahukan kepada Konsumen atau disetujui oleh Konsumen?

9.PB.28.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menyediakan  produk kredit atau pembiayaan?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
9.PB.29

Halaman : 5/6



O Ya   O Tidak

O Ya   O Tidak

Apakah Perjanjian Baku telah menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca, dan/atau
kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen?

9.PB.30

O Ya   O Tidak

Penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen, baik secara
tertulis di dalam Perjanjian Baku, maupun secara lisan sebelum Perjanjian Baku ditandatangani

Pedoman :

Apakah PUJK telah memberikan penjelasan dalam hal Konsumen menemukan ketidakjelasan atas hal-hal yang terdapat pada
perjanjian?

9.PB.31

O Ya   O Tidak

Apakah Perjanjian Baku yang menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat dari bahasa lain selain Bahasa Indonesia telah
disandingkan dengan istilah, frasa, dan/atau kalimat dalam Bahasa Indonesia?

9.PB.32

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menyusun Perjanjian Baku berbentuk cetak?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

9.PB.34

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memastikan terdapat persetujuan tertulis Konsumen PUJK dengan cara memastikan konsumen
membubuhkan tanda tangan dalam Perjanjian Baku atau dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Perjanjian Baku yang menyatakan persetujuan Konsumen?

9.PB.34.1

O Ya   O Tidak

Apakah Perjanjian Baku telah memuat pernyataan sebagai berikut:

“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK
KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”

9.PB.33
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Apakah OJK meminta informasi kepada LJK dalam rangka melakukan layanan pemberian informasi melalui media resmi
Otoritas Jasa Keuangan?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

6.PL.7

Periode :

Nama Survei :

26 Agu 2022 - 08 Jan 2023

Kertas Kerja Pemberian Layanan Atas Penggunaan Produk dan/atau Layanan

Kertas Kerja Pemberian Layanan Atas Penggunaan Produk dan/atau Layanan

MATERINo.

O Ya   O Tidak

Yang dimaksud dengan “akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen” adalah pemberian akses
penggunaan produk dan/atau layanan yang sama terhadap Konsumen yang memiliki klasifikasi yang sama.

Pedoman :

Apakah PUJK telah memberikan akses penggunaan produk dan/atau layanan yang setara kepada setiap Konsumen sesuai
klasifikasi Konsumen?

Klasifikasi calon Konsumen yang ditetapkan oleh PUJK dengan mempertimbangkan:

a. latar belakang calon Konsumen;

b. pekerjaan calon Konsumen;

c. keuangan calon Konsumen;

d. maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan dari PUJK; dan/atau

e. informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon Konsumen.

6.PL.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah menerapkan mekanisme yang memadai dalam menjaga keamanan dana dan/atau aset Konsumen yang
berada dalam tanggung jawab PUJK?

6.PL.2

O Ya   O Tidak

Yang dimaksud dengan tanda bukti dapat berbentuk elektronik. Tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan
layanan antara lain polis asuransi, bilyet deposito, confirmation letter reksa dana, salinan perjanjian kredit, atau salinan
perjanjian pembiayaan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah memberikan tanda bukti kepemilikan dan/atau akses untuk memperoleh dan/atau mencetak tanda bukti
kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan kepada Konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian antara
PUJK dan Konsumen?

6.PL.3

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi dana, aset, atau kewajiban
Konsumen secara akurat, benar, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan
Konsumen?

6.PL.4

O Ya   O Tidak

Contoh instruksi Konsumen antara lain kuasa pemotongan dana untuk investasi reksa dana sesuai persetujuan Konsumen,
permintaan pemindahbukuan, jual atau beli saham sesuai instruksi Konsumen.

Pedoman :

Apakah PUJK telah melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

6.PL.5

Halaman : 1/2



O Ya   O Tidak

Otoritas Jasa Keuangan melakukan layanan pemberian Informasi melalui surat, surat elektronik, laman Otoritas Jasa
Keuangan, telepon, tatap muka dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Jika terdapat kondisi yang berada di luar kendali LJK, LJK dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak jangka waktu.

Pedoman :

O Ya   O Tidak

Apakah LJK telah memenuhi permintaan informasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyampaian permintaan
informasi melalui surat dan/atau surat elektronik?

6.PL.7.1

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Apakah Direksi dan/atau Pegawai PUJK telah memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan layanan atas
penggunaan produk dan/atau layanan?

Yang dimaksud dengan “kapasitas yang memadai” adalah pemahaman atas kompleksitas produk dan/atau layanan serta
klasifikasi Konsumen.

6.PL.6

Halaman : 2/2



Periode :

Nama Survei :

26 Agu 2022 - 08 Jan 2023

Kertas Kerja Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan/atau Masyarakat

Kertas Kerja Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan/atau Masyarakat

MATERINo.

O Tidak    O Ya

Data dan/atau informasi pribadi sebagaimana dimaksud mencakup:
a. perseorangan
1. nama;
2. Nomor Induk Kependudukan;
3. alamat;
4. tanggal lahir dan/atau umur;
5. nomor telepon;
6. nama ibu kandung; dan/atau
7. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

b. korporasi
1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon;
4. susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk dokumen identitas
5. susunan pemegang saham; dan/atau
6. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

Pedoman :

Apakah PUJK memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain di luar dari persetujuan
Konsumen atau ketentuan perundang-undangan?

8.RD.1

O Tidak    O Ya

Data dan/atau informasi pribadi sebagaimana dimaksud mencakup:
a. perseorangan
1. nama;
2. Nomor Induk Kependudukan;
3. alamat;
4. tanggal lahir dan/atau umur;
5. nomor telepon;
6. nama ibu kandung; dan/atau
7. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

b. korporasi
1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon;
4. susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk dokumen identitas
5. susunan pemegang saham; dan/atau
6. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

Pedoman :

Apakah PUJK mengharuskan Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat
penggunaan produk dan/atau layanan?

Dikecualikan dalam kondisi:

a. Konsumen memberikan persetujuan; dan/atau

b. diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.RD.2

Halaman : 1/5



Pedoman :

Apakah PUJK telah menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan kepada Konsumen mengenai tujuan dan konsekuensi dari
persetujuan dari Konsumen terkait dengan pemberian data dan/atau informasi pribadi Konsumen?

8.RD.6

O Tidak    O Ya

Data dan/atau informasi pribadi sebagaimana dimaksud mencakup:
a. perseorangan
1. nama;
2. Nomor Induk Kependudukan;
3. alamat;
4. tanggal lahir dan/atau umur;
5. nomor telepon;
6. nama ibu kandung; dan/atau
7. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

b. korporasi
1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon;
4. susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk dokumen identitas
5. susunan pemegang saham; dan/atau
6. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

Pedoman :

Apakah PUJK menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk
dan/atau layanan ditolak oleh PUJK?

Dikecualikan dalam kondisi:

a. Konsumen memberikan persetujuan; dan/atau

b. diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.RD.4

O Tidak    O Ya

Data dan/atau informasi pribadi sebagaimana dimaksud mencakup:
a. perseorangan
1. nama;
2. Nomor Induk Kependudukan;
3. alamat;
4. tanggal lahir dan/atau umur;
5. nomor telepon;
6. nama ibu kandung; dan/atau
7. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

b. korporasi
1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon;
4. susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk dokumen identitas
5. susunan pemegang saham; dan/atau
6. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

Pedoman :

Apakah PUJK menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk
dan/atau layanan?

Dikecualikan dalam kondisi:

a. Konsumen memberikan persetujuan; dan/atau

b. diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.RD.5

Halaman : 2/5



O Ya   O Tidak

Data dan/atau informasi pribadi sebagaimana dimaksud mencakup:
a. perseorangan
1. nama;
2. Nomor Induk Kependudukan;
3. alamat;
4. tanggal lahir dan/atau umur;
5. nomor telepon;
6. nama ibu kandung; dan/atau
7. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

b. korporasi
1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon;
4. susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk dokumen identitas
5. susunan pemegang saham; dan/atau
6. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

O Ya   O Tidak

Yang dimaksud dengan “teknologi informasi yang andal” adalah teknologi informasi yang dapat memberikan layanan yang
akurat dengan memastikan informasi input, proses, dan output yang terotorisasi, yang dilakukan secara aman, benar dan
lengkap

Pedoman :

Apakah PUJK menggunakan teknologi informasi dalam mengelola data dan/atau informasi pribadi Konsumen?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

8.RD.7

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah menggunakan teknologi informasi yang andal dengan melakukan pengecekan kelayakan dan/atau
keamanan secara berkala?

8.RD.7.1

O Ya   O Tidak

Data dan/atau informasi pribadi sebagaimana dimaksud mencakup:
a. perseorangan
1. nama;
2. Nomor Induk Kependudukan;
3. alamat;
4. tanggal lahir dan/atau umur;
5. nomor telepon;
6. nama ibu kandung; dan/atau
7. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

b. korporasi
1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon;
4. susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk dokumen identitas
5. susunan pemegang saham; dan/atau
6. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

Pedoman :

Apakah PUJK menggunakan teknologi informasi dalam mengelola data dan/atau informasi pribadi Konsumen?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

8.RD.8

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah menjamin keamanan data dan/atau informasi pribadi Konsumen dengan melakukan pengecekan
kelayakan dan/atau keamanan secara berkala?

8.RD.8.1
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O Ya   O Tidak

Data dan/atau informasi pribadi sebagaimana dimaksud mencakup:
a. perseorangan
1. nama;
2. Nomor Induk Kependudukan;
3. alamat;
4. tanggal lahir dan/atau umur;
5. nomor telepon;
6. nama ibu kandung; dan/atau
7. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

b. korporasi
1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon;
4. susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk dokumen identitas
5. susunan pemegang saham; dan/atau
6. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

Pedoman :

Apakah PUJK menggunakan data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang yang diperoleh dari pihak
lain?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

8.RD.9

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak yang memberikan data dan/atau informasi pribadi telah memperoleh
persetujuan dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud
kepada PUJK?

8.RD.9.1

O Ya   O Tidak

Data dan/atau informasi pribadi sebagaimana dimaksud mencakup:
a. perseorangan
1. nama;
2. Nomor Induk Kependudukan;
3. alamat;
4. tanggal lahir dan/atau umur;
5. nomor telepon;
6. nama ibu kandung; dan/atau
7. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

b. korporasi
1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon;
4. susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk dokumen identitas
5. susunan pemegang saham; dan/atau
6. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

Pedoman :

Apakah PUJK menggunakan data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang yang diperoleh dari pihak
lain?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

8.RD.10

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK memberitahukan Konsumen mengenai sumber data dan/atau informasi pribadi yang diperoleh PUJK?8.RD.10.1
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O Tidak    O Ya

Data dan/atau informasi pribadi sebagaimana dimaksud mencakup:
a. perseorangan
1. nama;
2. Nomor Induk Kependudukan;
3. alamat;
4. tanggal lahir dan/atau umur;
5. nomor telepon;
6. nama ibu kandung; dan/atau
7. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

b. korporasi
1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon;
4. susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk dokumen identitas
5. susunan pemegang saham; dan/atau
6. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

Pedoman :

Apakah PUJK menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau
layanan?

Dikecualikan dalam kondisi:

a. Konsumen memberikan persetujuan; dan/atau

b. diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.RD.3
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Apakah PUJK telah memiliki prosedur secara tertulis mengenai Layanan Pengaduan sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku?

7.PS.5

Periode :

Nama Survei :

26 Agu 2022 - 08 Jan 2023

Kertas Kerja Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Kertas Kerja Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

MATERINo.

O Tidak    O Ya

Apakah PUJK mengenakan biaya kepada Konsumen dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur layanan pengaduan?7.PS.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK memiliki fungsi atau unit dalam rangka pelaksanaan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat?7.PS.2

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melakukan perangkapan fungsi atau unit dalam rangka pelaksanaan ketentuan Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

7.PS.3

O Ya   O Tidak

Apakah perangkapan fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan Konsumen dan Masyarakat dilakukan
dengan menghindari benturan kepentingan pada Pegawai?

7.PS.3.1

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

Apakah fungsi/unit Perlindungan Konsumen memiliki tugas paling sedikit:

a. memberikan sosialisasi kepada seluruh Pegawai di PUJK mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat;

b. mengoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan;

c. berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap
ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan;

d. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, serta
memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat; dan

e. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di
sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa?

7.PS.4
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O Ya   O Tidak

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah mencantumkan prosedur singkat layanan pengaduan pada perjanjian dan/atau dokumen transaksi
keuangan?

7.PS.6

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memublikasikan prosedur singkat Layanan Pengaduan kepada Konsumen dan/atau masyarakat?7.PS.7

O Ya   O Tidak

publikasi penanganan Pengaduan yang paling sedikit memuat:
a. jumlah Pengaduan yang diterima oleh PUJK;
b. jumlah Pengaduan berdasarkan klasifikasi Pengaduan terkait
c. jenis Transaksi Keuangan; dan
d. persentase dan status penyelesaian Pengaduan berdasarkan klasifikasi Pengaduan terkait jenis Transaksi
Keuangan.

Publikasi penanganan Pengaduan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(SEOJK 17 /2018)

Pedoman :

Apakah PUJK telah memublikasikan penanganan Pengaduan yang diterima oleh PUJK dalam laporan tahunan, laman
(website) PUJK dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK?

7.PS.8

O Ya   O Tidak

Pengaduan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan konsumen dan/atau perwakilan konsumen?7.PS.9

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memberikan penjelasan kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen mengenai prosedur singkat
Layanan Pengaduan pada saat Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen mengajukan Pengaduan?

7.PS.10

O Ya   O Tidak

Dalam hal Pengaduan secara lisan, PUJK melakukan verifikasi pada saat Pengaduan disampaikan oleh
Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen.
Dalam hal Pengaduan secara tertulis, PUJK melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan
dokumen yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen.

Pedoman :

Dalam hal konsumen melakukan pengaduan, apakah PUJK telah melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi
mengenai Konsumen?

7.PS.11

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah menangani Pengaduan secara tertulis dalam hal Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen telah
melengkapi dokumen yang ditetapkan?

7.PS.12

O Ya   O Tidak

Dokumen yang ditetapkan oleh PUJK sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a. identitas Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen;
b. surat kuasa khusus (dalam hal Konsumen mewakilkan proses Pengaduan kepada Perwakilan Konsumen);
c. jenis dan tanggal Transaksi Keuangan; dan
d. permasalahan yang diadukan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen kepada Konsumen dan/atau Perwakilan
Konsumen, dalam hal Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen belum memenuhi dokumen pengaduan yang ditetapkan?

7.PS.13

Halaman : 2/11



Apakah PUJK telah melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap?

7.PS.21

O Ya   O Tidak

PUJK menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen.

Pedoman :

Dalam hal konsumen /perwakilan konsumen belum melengkapi dokumen persyaratan pengaduan,  apakah PUJK telah
memberikan kesempatan kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen  untuk melengkapi kekurangan dokumen dalam
jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja?

7.PS.14

O Ya   O Tidak

Konfirmasi penerimaan Pengaduan disampaikan oleh pegawai pada fungsi atau unit Layanan Pengaduan yang menerima
Pengaduan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menyampaikan konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen
yang mengajukan Pengaduan secara lisan?

7.PS.15

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Apakah konfirmasi penerimaan Pengaduan yang disampaikan PUJK paling sedikit memuat:

a. nomor registrasi Pengaduan; dan

b. tanggal penerimaan Pengaduan?

7.PS.16

O Ya   O Tidak

Bukti tanda terima Pengaduan ditandatangani atau diterbitkan oleh pegawai pada fungsi atau unit Layanan Pengaduan yang
menerima Pengaduan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen yang
mengajukan Pengaduan secara tertulis?

7.PS.17

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Bukti tanda terima Pengaduan ditandatangani atau diterbitkan oleh pegawai pada fungsi atau unit Layanan Pengaduan yang
menerima Pengaduan.

Pedoman :

Apakah bukti tanda terima pengaduan yang disampaikan PUJK paling sedikit memuat:

a. nomor registrasi Pengaduan;

b. tanggal penerimaan Pengaduan; dan

c. nomor telepon fungsi atau unit Layanan Pengaduan PUJK yang dapat dihubungi oleh Konsumen dan/atau
Perwakilan Konsumen?

7.PS.18

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Apakah PUJK melakukan tindak lanjut setelah menerima pengaduan berupa:

a. pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan

b. analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan?

7.PS.19

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
Pengaduan diterima PUJK?

7.PS.20
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Apakah PUJK menyediakan informasi mengenai status penanganan Pengaduan pada saat Konsumen dan/atau Perwakilan
Konsumen meminta penjelasan kepada PUJK mengenai Pengaduan yang diajukannya?7.PS.26

O Ya   O Tidak

O Ya   O Tidak

Kondisi tertentu adalah:
a. kantor PUJK yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor PUJK tempat terjadinya permasalahan
yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor PUJK tersebut;
b. Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus
terhadap dokumen PUJK; dan/atau
c. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali PUJK.

Pedoman :

Apakah pada PUJK terdapat perpanjangan penyelesaian pengaduan paling lama 20 (dua puluh hari kerja) karena terdapat
kondisi tertentu?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

7.PS.22

O Ya   O Tidak

Dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan, apakah PUJK telah memberitahukan kepada
Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara tertulis sebelum jangka waktu berakhir?

7.PS.22.1

O Ya   O Tidak

Penyelesaian Pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh PUJK dengan persyaratan sebagai
berikut:
a. penyelesaian Pengaduan memerlukan tindak lanjut oleh pihak lain; dan
b. tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak lain tersebut memengaruhi jangka waktu penyelesaian Pengaduan.

Yang dimaksud dengan “penyelesaian Pengaduan di luar jangka waktu” adalah penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh
PUJK dengan atau tanpa melalui tahapan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Pedoman :

Apakah pada PUJK terdapat penyelesaian pengaduan di luar jangka waktu 20 hari yang penyelesaiannya dipengaruhi oleh
tindak lanjut pihak lain?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

7.PS.23

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memberitahukan penyelesaian pengaduan di luar jangka waktu  kepada Konsumen dan/atau Perwakilan
Konsumen secara tertulis?

7.PS.23.1

O Ya   O Tidak

Pegawai yang menerima pengalihan penanganan pengaduan memiliki tingkat jabatan paling rendah sama dengan pegawai
bersangkutan.

Pedoman :

Dalam hal terdapat pengaduan terkait dengan pegawai PUJK yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pengaduan,
apakah PUJK mengalihkan penanganan pengaduan kepada pegawai lain yang memiliki tingkat jabatan paling rendah sama
dengan pegawai bersangkutan?

7.PS.24

O Ya   O Tidak

Pegawai yang menerima pengalihan penanganan pengaduan memiliki tingkat jabatan paling rendah sama dengan pemimpin
kantor PUJK yang bersangkutan.

Pedoman :

Dalam hal terdapat pengaduan terkait dengan pemimpin kantor PUJK tempat Konsumen mengalami permasalahan, apakah
PUJK mengalihkan penanganan pengaduan kepada pegawai pada fungsi atau unit Layanan Pengaduan di kantor pusat PUJK
atau di kantor lainnya yang memiliki tingkat jabatan paling rendah sama dengan pemimpin kantor PUJK yang bersangkutan?

7.PS.25
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Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah memberikan informasi kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen mengenai upaya penyelesaian
sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan?

7.PS.32.1

O Ya   O Tidak

O Ya   O Tidak

Tanggapan Pengaduan secara tertulis merujuk kepada Pasal 16 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan
Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

Tanggapan Pengaduan secara lisan merujuk kepada Pasal 15 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan
Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

Pedoman :

Apakah PUJK memberikan Tanggapan Pengaduan kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen atas Pengaduan yang
diterima?

Dalam hal Pengaduan disampaikan secara tertulis, PUJK menyampaikan Tanggapan Pengaduan secara tertulis.

Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan, PUJK menyampaikan Tanggapan Pengaduan secara lisan dan/atau tertulis.

7.PS.27

O Ya   O Tidak

Dalam hal Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen menyetujui Tanggapan Pengaduan berupa penawaran penyelesaian
dari PUJK, apakah PUJK telah melakukan langkah penyelesaian sesuai yang disepakati?

7.PS.28

O Ya   O Tidak

Dalam hal Tanggapan Pengaduan secara lisan tidak disetujui oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, apakah PUJK
memberikan penegasan secara tertulis?

7.PS.29

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menangani keberatan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen terhadap Tanggapan Pengaduan yang
disampaikan PUJK yang telah disertai dokumen baru yang dapat mengakibatkan perubahan atas Tanggapan Pengaduan
PUJK sebelumnya?

7.PS.30

O Ya   O Tidak

PUJK wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan.
Dalam hal terdapat kondisi tertentu, PUJK dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak
jangka waktu pada ayat (1) berakhir.

(Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 18/2018)

Pedoman :

Apakah PUJK menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen sesuai dengan
jangka waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku?

7.PS.31

O Ya   O Tidak

Apakah terdapat Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen yang menolak Tanggapan Pengaduan dari PUJK?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
7.PS.32
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Pedoman :

Apakah PUJK telah melakukan pelatihan Layanan Pengaduan kepada pegawai PUJK?7.PS.38

O Ya   O Tidak

O Ya   O Tidak

Fungsi atau unit sebagaimana dimaksud dapat melekat pada fungsi atau unit lain kecuali pada fungsi atau unit kepatuhan,
manajemen risiko, dan audit internal.

Pedoman :

Apakah PUJK telah membentuk fungsi atau unit Layanan Pengaduan untuk menerima dan/atau menyelesaikan Pengaduan
yang diajukan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen?

7.PS.33

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Fungsi atau unit sebagaimana dimaksud dapat melekat pada fungsi atau unit lain kecuali pada fungsi atau unit kepatuhan,
manajemen risiko, dan audit internal.

Pedoman :

Apakah PUJK telah membentuk fungsi atau unit Layanan Pengaduan di setiap kantor PUJK?7.PS.34

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

Apakah fungsi atau unit Layanan Pengaduan telah memiliki tugas-tugas berikut:

a. menerima, menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan
Konsumen;

b. menetapkan target kinerja, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja terkait Layanan Pengaduan;

c. melaporkan kepada Direksi PUJK mengenai proses Layanan Pengaduan, serta memberikan rekomendasi untuk
perbaikan dan pengembangan proses Layanan Pengaduan;

d. menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Direksi
PUJK;

e. menyusun materi penanganan Pengaduan yang akan dicantumkan dalam laporan tahunan, laman (website),
dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK; dan

f. menjadi penghubung penanganan Pengaduan yang disampaikan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya?

7.PS.35

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah menyediakan sarana informasi untuk memublikasikan keberadaan fungsi atau unit Layanan Pengaduan
kepada masyarakat?

Sarana informasi untuk memublikasikan fungsi atau unit Layanan Pengaduan antara lain melalui laman (website) PUJK, surat
elektronik (email), telepon, brosur, leaflet, dan/atau media elektronik yang dikelola resmi oleh PUJK.

7.PS.36

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Apakah PUJK telah memastikan pegawai pada fungsi atau unit Layanan Pengaduan memiliki paling sedikit:

a. pengetahuan tentang jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan atau diterbitkan oleh PUJK,
serta penanganan Pengaduan; dan

b. kewenangan untuk menangani Pengaduan?

7.PS.37
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O Ya   O Tidak

PUJK memberikan pelatihan Layanan Pengaduan secara berkala kepada pegawai pada fungsi atau unit Layanan Pengaduan.
PUJK memberikan pelatihan Layanan Pengaduan kepada pegawai selain pegawai pada fungsi atau unit Layanan Pengaduan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.

(SEOJK 17/2018)

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Apakah Direksi PUJK telah menunjuk:

a. anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi di kantor pusat; dan

b. pejabat dan/atau pegawai di setiap kantor selain kantor pusat, yang menjalankan fungsi atau unit Layanan
Pengaduan?

7.PS.39

O Ya   O Tidak

Apakah Direksi PUJK telah memastikan penyusunan dan pelaksanaan prosedur Layanan Pengaduan?7.PS.40

O Ya   O Tidak

Apakah Dewan Komisaris PUJK telah memastikan Direksi PUJK memiliki dan melaksanakan prosedur Layanan Pengaduan?7.PS.41

O Ya   O Tidak

Apakah prosedur Layanan Pengaduan telah disusun dengan mempertimbangkan sarana penerimaan Pengaduan yang
dimiliki oleh PUJK?

7.PS.42

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah menerapkan prosedur Layanan Pengaduan?7.PS.43

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

Apakah prosedur Layanan Pengaduan yang telah disusun oleh PUJK mencakup:

a. penerimaan Pengaduan,

b. penanganan Pengaduan,

c. penyelesaian Pengaduan, dan

d. kewenangan fungsi atau unit Layanan Pengaduan?

7.PS.44

O Ya   O Tidak

Apakah prosedur penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan telah memuat paling sedikit kewajiban fungsi atau
unit Layanan Pengaduan dalam menerima, menangani, maupun menyelesaikan pengaduan?

7.PS.45
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O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memiliki manajemen pemeliharaan dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap Layanan Pengaduan?

Manajemen pemeliharaan dan perbaikan secara berkelanjutan Layanan Pengaduan sebagaimana

dimaksud meliputi:

a. pengumpulan informasi;

b. analisis, evaluasi, dan laporan Layanan Pengaduan;

c. audit penanganan Pengaduan;

d. reviu manajemen; dan

e. perbaikan berkelanjutan.

7.PS.46

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memelihara register penerimaan Pengaduan?7.PS.47

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Apakah Register penerimaan Pengaduan  telah terdiri dari komponen konfirmasi penerimaan Pengaduan dan bukti tanda
terima Pengaduan?

7.PS.48

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah menatausahakan seluruh dokumen terkait dengan Layanan Pengaduan Konsumen?

Dokumen terkait dengan Layanan pengaduan  memuat informasi paling sedikit:

a. identitas Konsumen;

b. materi Pengaduan; dan

c. tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan Pengaduan.

(SEOJK 17/2018)

7.PS.49

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memiliki mekanisme pelaporan internal Layanan Pengaduan?7.PS.50

O Ya   O Tidak

Laporan Layanan Pengaduan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah
periode triwulanan berakhir.

Pedoman :

Apakah PUJK  telah menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan secara triwulanan kepada Otoritas Jasa
Keuangan?

7.PS.51
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Apakah PUJK telah menginformasikan tindak lanjut Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Layanan
Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan?

7.PS.56.1

O Ya   O Tidak

Apakah terdapat permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait Pengaduan Berindikasi Sengketa dari Otoritas Jasa
Keuangan kepada PUJK?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

7.PS.52

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memenuhi permintaan penjelasan dan/atau dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak tanggal permintaan penjelasan dan/atau dokumen oleh Otoritas Jasa Keuangan?

7.PS.52.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK pernah dipertemukan dengan Konsumen oleh OJK dalam rangka penyelesaian sengketa?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
7.PS.53

O Ya   O Tidak

Dalam hal pada pertemuan sebagaimana dimaksud tercapai kesepakatan, apakah PUJK telah melaksanakan kesepakatan?7.PS.53.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memantau Pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan?7.PS.54

O Ya   O Tidak

Apakah terdapat Pengaduan terkait PUJK sesuai pemantauan pada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
7.PS.55

O Ya   O Tidak

Apakah  PUJK telah menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan?

7.PS.55.1

O Ya   O Tidak

Apakah terdapat Pengaduan terkait PUJK sesuai pemantauan pada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

7.PS.56
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O Ya   O Tidak

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah menjadi anggota LAPS Sektor Jasa Keuangan?7.PS.57

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah membayar iuran keanggotaan LAPS Sektor Jasa Keuangan pada tahun terakhir?7.PS.58

O Ya   O Tidak

Apakah pada tahun terakhir terdapat kesepakatan atau putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan terkait dengan PUJK?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

7.PS.59

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah melaksanakan kesepakatan dan putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan?7.PS.59.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memublikasikan LAPS Sektor Jasa Keuangan melalui laman atau media lain yang dikelola secara resmi
oleh PUJK?

7.PS.60

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Apakah tindak lanjut PUJK atas Pengaduan berupa pemeriksaan internal dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi paling sedikit:

(a) memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang terkait dengan
permasalahan Pengaduan;

(b) mampu menganalisis Pengaduan; dan

(c) mampu menyusun laporan pemeriksaan Pengaduan

7.PS.61

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Apakah PUJK telah memastikan bahwa seluruh pegawai:

a. pada fungsi atau unit Layanan Pengaduan; dan

b. yang berhubungan langsung dengan Konsumen,

mengetahui tentang prosedur Layanan Pengaduan dan dapat memberikan informasi yang benar tentang prosedur singkat
Layanan Pengaduan kepada Konsumen?

7.PS.62
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O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Apakah tugas dan kewenangan fungsi atau unit Layanan Pengaduan selain kantor pusat paling sedikit mencakup:

a. menerima Pengaduan;

b. mencatat Pengaduan; dan

c. menjelaskan prosedur singkat Layanan Pengaduan?

7.PS.63

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memberikan pelatihan Layanan Pengaduan kepada pegawai selain pegawai pada fungsi atau unit
Layanan Pengaduan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya?

7.PS.64

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

Apakah materi pelatihan layanan pengaduan bagi pegawai pada fungsi atau unit Layanan Pengaduan paling sedikit terdiri
dari:

a. prosedur Layanan Pengaduan yang terdiri dari:

1) penerimaan Pengaduan;

2) penanganan Pengaduan; dan

3) penyelesaian Pengaduan

b. tugas pokok dari fungsi atau unit Layanan Pengaduan;

c. pengetahuan tentang produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan dan/atau diterbitkan oleh PUJK;

d. etika dan tata cara berkomunikasi dengan Konsumen?

7.PS.65

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

Apakah Laporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disusun PUJK paling kurang memuat:

1) jenis produk dan/atau layanan dan permasalahan yang diadukan;

2) Pengaduan yang diselesaikan dalam masa laporan;

3) penyebab Pengaduan; dan

4) publikasi negatif Pengaduan?

7.PS.66
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Periode :

Nama Survei :

26 Agu 2022 - 08 Jan 2023

Kertas Kerja Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan

Kertas Kerja Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Kepada Konsumen
dan/atau Masyarakat

MATERINo.

O Tidak    O Ya

Jika PUJK merupakan Perusahaan Pergadaian Swasta maka akan dikecualikan dari Kertas Kerja ini.

Pedoman :

Apakah PUJK merupakan Perusahaan Pergadaian Swasta ?

Jika Ya, maka selesaikan kertas kerja ini melalui pertanyaan berikutnya.

2.LI.0

O Ya   O Tidak

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas:
a. Edukasi Keuangan; dan
b. Pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

Pedoman :

Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat
pada tahun terakhir?

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud  dilakukan sebagai program tahunan.

2.LI.1

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

“terencana dan terukur” adalah kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan
otoritas, dan kebijakan PUJK serta memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan Literasi Keuangan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sesuai prinsip terencana dan
terukur pada tahun terakhir?

2.LI.2

O PUJK melakukan seluruh kegiatan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada   O PUJK melakukan sebagian besar
kegiatan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada   O PUJK melakukan kegiatan dengan sumber daya yang cukup
optimal   O PUJK melakukan kegiatan dengan sumber daya yang kurang optimal   O PUJK melakukan kegiatan dengan
sumber daya yang tidak optimal

“berorientasi pada pencapaian” adalah kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan peningkatan Literasi Keuangan
dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Pedoman :

Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sesuai prinsip berorientasi pada
pencapaian pada tahun terakhir?

2.LI.3

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

“berkelanjutan” adalah kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta
memiliki aspek jangka panjang. Dalam penerapan prinsip berkelanjutan, PUJK perlu mengutamakan pemahaman terhadap
pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sesuai prinsip berkelanjutan pada
tahun terakhir?

2.LI.4

O Ya   O Tidak

“kolaborasi” adalah kegiatan yang dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara
bersama-sama.

Pedoman :

Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sesuai prinsip kolaborasi pada
tahun terakhir?

2.LI.5
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Apakah PUJK melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan pada tahun terakhir?2.LI.9

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melaksanakan kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan pada tahun terakhir?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
2.LI.6

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

Apakah materi edukasi keuangan yang disampaikan PUJK telah mencakup:

a. pengelolaan keuangan;

b. jenis industri jasa keuangan;

c. produk/ layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya (manfaat, biaya, risiko, hak dan kewajiban Konsumen,
cara mengakses produk dan layanan, dan mekanisme transaksi produk dan/atau layanan); dan

d. perpajakan terkait produk dan/atau layanan?

2.LI.6.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro
atau kecil pada tahun terakhir?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

2.LI.7

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Yang dimaksud dengan “usaha mikro atau kecil” berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pendampingan dapat dilakukan dengan melaksanakan Edukasi Keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menyampaikan materi edukasi dengan kondisi sebagai berikut:

a. memastikan Konsumen menggunakan produk dan/atau layanan yang diperoleh untuk kegiatan usahanya;

b. membantu Konsumen dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan kegiatan usahanya; dan

c. mendukung kelancaran dan kesinambungan akses keuangan Konsumen?

2.LI.7.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK menerapkan metode simulasi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Edukasi Keuangan?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
2.LI.8

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah menerapkan penggunaan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan
tersebut hanya merupakan simulasi?

2.LI.8.1
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O Ya   O Tidak

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

Apakah pada tahun terakhir PUJK menyusun rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan
mencantumkan:

a. nama kegiatan;

b. tujuan kegiatan;

c. bentuk pelaksanaan;

d. metode pelaksanaan;

e. materi;

f. sasaran dan jumlah peserta;

g. jadwal dan wilayah;

h. frekuensi pelaksanaan;

i. sumber dan jumlah biaya;

j. metode dan sarana pengukuran; dan

k. parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi

2.LI.10

O Ya   O Tidak

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan terdiri atas:
a. perluasan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen target;
dan/atau
b. penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema atau pengembangan produk
dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

Pedoman :

Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan pada tahun terakhir?

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan sebagai program tahunan PUJK.
2.LI.11

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

“terukur” adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan mempertimbangkan
jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi
produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang
dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi
Keuangan.

Pedoman :

Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai prinsip terukur pada tahun
terakhir?

2.LI.12

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

“terjangkau” adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dapat diakses oleh seluruh golongan
masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi.

Pedoman :

Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai prinsip terjangkau pada
tahun terakhir?

2.LI.13

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

“tepat sasaran” adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat yang menjadi sasaran.

Pedoman :

Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai prinsip tepat sasaran pada
tahun terakhir?

2.LI.14
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Apakah pada tahun terakhir PUJK menyusun rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan
mencantumkan:

a. ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan;

b. sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;

c. target pengguna produk dan/atau layanan jasa keuangan;

d. jadwal dan wilayah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan; dan

e. parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi
Keuangan

2.LI.19

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

“berkelanjutan” adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan secara
berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan
kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

Pedoman :

Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai prinsip berkelanjutan pada
tahun terakhir?

2.LI.15

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK memiliki produk dan/atau layanan jasa keuangan sederhana pada tahun terakhir?

Contoh Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana antara lain berupa tabungan, kredit/pembiayaan, asuransi,
layanan transfer dana, dan transaksi pembayaran dengan persyaratan yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

2.LI.16

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

Penyampaian informasi mengenai Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan Konsumen tersebut.

Pedoman :

Apakah PUJK telah menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut kepada calon
Konsumen?

2.LI.16.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK memiliki produk dan/atau layanan jasa keuangan sederhana pada tahun terakhir?

Contoh Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana antara lain berupa tabungan, kredit/pembiayaan, asuransi,
layanan transfer dana, dan transaksi pembayaran dengan persyaratan yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

2.LI.17

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah menerima calon Konsumen yang akan memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan?

2.LI.17.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan pada tahun
terakhir?

2.LI.18
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Apakah PUJK telah menyusun dan menyampaikan laporan rencana atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi
Keuangan pada tahun terakhir?

2.LI.25

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

O Ya   O Tidak

Apakah Direksi PUJK telah menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan
dan Inklusi Keuangan pada tahun terakhir?

2.LI.20

O Ya   O Tidak

Pembentukan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud dapat berada pada:
a. fungsi atau unit berbeda; atau
b. fungsi atau unit yang sama.

Pedoman :

Apakah PUJK telah membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan
dan Inklusi Keuangan?

2.LI.21

O Ya, Seluruhnya   O Ya, Sebagian   O Tidak sama sekali

Apakah fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan memiliki tugas, paling
kurang:

a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;

b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi
Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; dan

c. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan
jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka
meningkatkan Literasi Keuangan

2.LI.22

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

Apakah fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan memiliki tugas, paling
kurang:

a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;

b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah
dilaksanakan oleh PUJK;

c. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan
jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; dan

d. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan dalam rangka penyusunan materi Edukasi
Keuangan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan.

2.LI.23

O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu   O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu
O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan

Apakah PUJK telah menyusun dan menyampaikan laporan rencana atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi
Keuangan pada tahun terakhir?

2.LI.24
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O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu   O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu
O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan

O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu   O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu
O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan

Apakah PUJK telah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi
Keuangan pada tahun terakhir?

2.LI.26

O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu   O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu
O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan

Apakah PUJK telah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi
Keuangan pada tahun terakhir?

2.LI.27

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

2.LI.28

O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu   O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu
O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan

Apakah masing-masing PUJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan telah menyampaikan laporan rencana dan
laporan realisasi kepada OJK terkait kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada
tahun terakhir?

2.LI.28.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK memiliki rencana bisnis?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
2.LI.29

O Ya   O Tidak

Apakah laporan rencana terkait kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan telah
tercantum dalam rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai
pelaporan rencana bisnis masing-masing PUJK?

2.LI.29.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK memiliki rencana bisnis?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
2.LI.30

O Ya   O Tidak

Apakah laporan realisasi terkait kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan telah
tercantum dalam laporan realisasi rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang
mengatur mengenai pelaporan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK?

2.LI.30.1
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Apakah PUJK melaksanakan kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan pada tahun terakhir?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

2.LI.35

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi
Keuangan pada tahun terakhir?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

2.LI.31

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah mencantumkan peran serta pihak lain tersebut pada laporan rencana kegiatan serta laporan realisasi
kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan?

2.LI.31.1

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

Apakah pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang disusun oleh fungsi atau unit
Literasi Keuangan telah memuat hal-hal sebagai berikut:

a) pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, paling kurang
menjelaskan penerapan prinsip sebagaimana dimaksud;

b) penyusunan rencana dan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;

c) pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan; dan

d) penyusunan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

2.LI.32

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro
atau kecil pada tahun terakhir?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

2.LI.33

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memastikan tenaga pendamping yang ditentukan telah memiliki pengetahuan mengenai lembaga, produk
dan layanan jasa keuangan, serta kemampuan pengelolaan keuangan pada tahun terakhir?

2.LI.33.1

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro
atau kecil pada tahun terakhir?

Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

2.LI.34

O Ya   O Tidak

Apakah PUJK telah memastikan pendampingan dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan pada tahun terakhir?2.LI.34.1
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O Ya   O Tidak

O Ya   O Tidak

Dalam hal materi Edukasi Keuangan disampaikan dalam 1 (satu) rangkaian kegiatan, apakah PUJK telah memastikan
sasaran Edukasi Keuangan tersebut merupakan peserta yang sama?

2.LI.35.1

O (1) Ya Seluruhnya   O (2) Ya Sebagian besar   O (3) Ya Sebagian   O (4) Ya Sebagian kecil   O (5) Tidak sama sekali

Apakah pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang disusun oleh fungsi atau unit
Inklusi Keuangan telah memuat hal-hal sebagai berikut:

a) pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, paling kurang
menjelaskan penerapan prinsip sebagaimana dimaksud;

b) penyusunan rencana dan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;

c) pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan; dan

d) penyusunan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

2.LI.36

O Ya

Silahkan akhiri Kertas Kerja ini dengan memilih jawaban "YA"2.LI.0.1
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